
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARRÒQUIES DE LA MARE DE DÉU DEL CARME 
i DE SANTA SUSANNA DEL MERCADAL 

 DIUMENGE 12 DE DURANT L’ANY    21 DE JUNY DE 2020 

CINC ANYS DE ”LAUDATO SI” 
Fa cinc anys que el Papa Francesc va publicar la seva encíclica 
“Laudato si” (Lloat sigueu), sobre la cura que hem de tenir 
de la casa comuna que és la Terra. La crisi provocada pel 
coronavirus és una mostra que hem pecat contra la Terra, 
contra el nostre proïsme i, en definitiva, contra el Creador. Hi 
ha un acudit on es veu un home que es queixa davant de Déu 
dient-li: “Com permet tot això? Per què no fas res?” I Déu li 
respon: “Però si només feu que destrossar tot el que he fet 
per vosaltres!”. 

Déu perdona, les persones de vegades, però la terra no sol 
perdonar mai si la destrossem tant.  Com podem restaurar una 
relació d’harmonia amb la terra i amb la humanitat? L’encíclica 
“Laudato si” ens ha ensenyat que la conversió ecològica que 
necessitem no és una actitud opcional ni un aspecte secundari 
de la nostra fe, sinó que protegir la Creació és part essencial 
del viure cristià. 

Ara estem molt sensibilitzats amb aquesta pandèmia que ens 
afecta a tots. Però el desequilibri i la manca d’harmonia de la 
humanitat ja ve de lluny i afecta sobretot els més desvalguts. 
El mateix Papa recordava fa pocs dies que aquests primers 
mesos del 2020 han mort en el món 3 milions 700 mil 
persones a causa de la fam. I no és notícia, perquè és tan 
habitual... 

La “Laudato si”, núm.202, diu: “Moltes coses han de reorientar 
el seu rumb, però primer de tot la humanitat necessita 
canviar”. Quan hagi passat la pandèmia, haurem canviat? 
Haurem après a ser més humans i més conscients que tots 
anem a la mateixa barca? Com a Església, estarem més al 
costat dels pobres com hi estava Jesús? 

Són reptes importants, però podem partir dels petits gestos 
fraternals. Ho diu també l’encíclica: “Una ecologia integral 
convida a no perdre l’oportunitat d’una paraula amable, un 
somriure, qualsevol petit gest que sembri pau i amistat, gestos 
quotidians que trenquen la lògica de la violència, de 
l’aprofitament, de l’egoisme” (LS 230) 

Obrir el cor a Déu ens fa contemplar la seva obra i veure la 
seva petjada en totes les coses creades: “L’univers es 
desenvolupa en Déu, que ho omple tot. Llavors hi ha mística 
en una fulla, en un camí, en una rosada, en el rostre del 
pobre”(LS233)                                       Mn. Miquel-Àngel Ferrés 

 

 

 

 

El Papa ha compost 
aquesta oració per a 
aquest any especial 

“Laudato si” 

Déu amorós, creador del cel, 
de la terra i de tot el que 
contenen. 
 

Obriu les nostres mentalitats 
i toqueu els nostres cors, 
perquè puguem ser part de 
la creació, el vostre regal. 
 

Feu-vos present per als 
necessitats en aquests 
temps difícils, especialment 
per als més pobres i 
vulnerables. 
 

Ajudeu-nos a mostrar una 
solidaritat creativa per fer 
front a les conseqüències 
d'aquesta pandèmia global. 
 

Feu-nos valents per acceptar 
els canvis realitzats en ordre 
al bé comú. 
 

Ara més que mai, que 
puguem sentir que tots 
estem interconnectats i 
interdependents. 
 

Feu-nos capaços d’escoltar i 
respondre el clam de la terra 
i el crit dels pobres. 
 

Que els sofriments actuals 
siguin els dolors de part d’un 
món més fratern i més 
sostenible. 
 

Sota la mirada amorosa de 
Maria Auxiliadora, us ho 
demanem per Crist Senyor 
nostre. Amén. 

 

 



 

  

HORARI DE LA CELEBRACIÓ DE LES MISSES 
Església del Carme:  Diumenges i dies de festa,  a 2/4 d’11 del matí. 
     De dilluns a dissabte,  a les 7 de la tarda. 
Església del Mercadal: Diumenges i dies de festa, a les 9 del matí, 
     a les 12 del migdia i a les 8 del vespre. 
  Dissabtes i vigílies de festa, a les 9 del matí i a les 8 del vespre. 
  De dilluns a divendres, a les 9 del matí. 

HORARI D’OBERTURA DE LES ESGLÉSIES 
Església del Carme:  De dilluns a dissabte, de 6 a 2/4 de 8 del vespre. 
     Diumenges i dies de festa, de 2/4 de 10 a les 11 del matí.  
Església del Mercadal: Tots els dies, de 2/4 de 9 a la 1 del  matí. 
     A les tardes segons l’horari d’activitats. 

A LES MISSES D’AQUESTA SETMANA PREGAREM PER: 
      El Mercadal   El Carme  

Dissabte, 20  9:   Marta Ministral 
20:  Pilar Sàbat Arnau 19: Joan i Paquita  

Diumenge, 21 

 9:   Remei Barnera Roca 
       Josep Roca Julià 
12:  Lluís Coll 
20:  Lluís Boet Fabrellas   

10’30: Sant Antoni 

Dilluns, 22  9:   Difunts 19: Francesc Bartomeu 

Dimarts, 23  9:   Narcisa Valls Mateu 19: Joan Subirós 
      Mercè Noguera 

Dimecres, 24  9:   Rosa Boxa 19: Joan Cabarrocas 
Dijous, 25  9:   Pietat Puigdevall Reixach 19: Dolors Coll 
Divendres, 26  9:   Intenció particular (L.F.) 19: Maria Pagés Coll 

Dissabte, 27 
 9:   Marta Ministral 
20:  Josep Mª. Prat Roca 
       Francesc Ferrando 

19: Intenció particular (F) 

Celebració del sagrament del perdó. 
Confessions. Abans de les misses i sempre 
que es demani. 

Despatx parroquial: església del 
Mercadal 
Dimecres, de les 12 a la 1 del matí i a totes 
hores segons possibilitats.  
Tels.: 972 20 25 45; 972 22 32 86 
Mn. Miquel Ramió 606 677 483. 
e-mail: ramiomiquel@gmail.com   
Despatx Interparroquial de Girona 
C/ Antic Roca 38     Tel. 972 48 35 33 
Dimarts i dijous de 6 a 8 del vespre.  
Dimecres de 5 a 7 de la tarda. 
despatxparroquiesgirona@gmail.com 

Dia de la Caritat. Col·lecta-Caixeta:  

Església del Carme: 650 euros. 

Església del Mercadal: 1.575 euros. 

 

Preparen el seu casament: 

Francesc Planas Morell i Júlia Calders Ramió, 
de la parròquia del Carme. 

Joan Altadill Riudoms i Mª. Dolors López 
Alvárez, de la parròquia del Mercadal. 

Albert Rabassedas Busquets i Gisela Bruixeda 
Turet, de la parròquia del Carme. 

 

 


